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Tässä numerossa

Uudistumisen aika
Prizztech Oy:n nykyinen rooli merkittävänä innovaatioympäristön toimijana on rakentu-
nut suurelta osin osaamiskeskusohjelman toteutuksen myötä. Kansallisen osaamiskes-
kusohjelman merkitys osaamisen synnyttäjänä on suuri. Erityisesti ohjelman pitkäkes-
toisuus mahdollistaa systemaattisen työskentelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osaamiskeskusohjelmaa koordinoivan valtakunnallisen työryhmän palautteessa on kiin-
nitetty huomiota ohjelman toteutuksen tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen. Ohjelman
sisällöllinen kehitys ja toteutus ohjelmakaudella on todettu yhdeksi Satakunnan osaa-
miskeskusohjelman vahvuudeksi. Samalla on todettu osaamiskeskusohjelman aseman,
merkityksen ja vaikuttavuuden vahvistuminen, joka on seurausta tuloksellisesta, hyvin
organisoidusta ja johdetusta toiminnasta. Lisäksi erityiskiitosta on saanut ohjelmaa tu-
kevien toimintojen, erityisesti liiketoimintaosaamisen edistyksellinen kytkentä kokonais-
prosessiin.

Saadussa palautteessa on panostamiskohteeksi todettu osaamiskeskuksen toiminnan
näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen etenkin kansallisesti. Tiedottamista ja viestintää
aktivoivana toimintamuotona on vahvistettava uudella ohjelmakaudella.

Satakunnassa toteutettu rahoitusmalli on saanut osakseen positiivista huomiota. Rahoi-
tuksesta on vastannut Satakuntaliitto. Tämä malli on keskeisesti ollut onnistuneen toi-
minnan voimavarana. Myös maakunnan sitoutuminen ohjelman toteutukseen on huomi-
oitu. Sitoutumista osoittaa jo se, että kaikki maakunnan seutukunnat ovat osallistuneet
toiminnan perusrahoitukseen.

Myönteisen palautteen perusteella ei ollut suuri yllätys, että Prizztech Oy hyväksyttiin
kaksivaiheisen hakuprosessin jälkeen osaamiskeskustoimijaksi uudella ohjelmakaudel-
la 2007 – 2013 kolmeen kansalliseen klusteriin. Myös taloudelliset resurssit osaamis-
keskusohjelman toteutukseen ovat aiemmista vuosista kasvussa.

Osaamiskeskusohjelmassa synnytettyjen tutkimus- ja kehittämisyksiköiden roolin kas-
vu, uuden osaamiskeskusohjelman toteutus sekä innovaatio- ja yrityspalveluiden toi-
mintojen täsmentyminen ovat lähtökohtina yhtiön toiminnallisen organisaation uudista-
miselle. Samassa yhteydessä uudistettiin myös Prizztech Oy:n yritysilmettä.

Näillä eväillä ja yhteistyöhön luottaen lähdemme kohti tulevaisuuden haasteita.
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Prizztech Oy ohjelmakauden
vaihtuessa

Uusi osaamiskeskusohjelma
tuo mahdollisuuksia koko
maakunnalle

Innovaatio- ja yrityspalvelut
– mukana kehitystyössä
yrityksen eri elinkaaren
vaiheissa

Vesi-Instituutti perustettiin
yritysten aloitteesta

Magnets make the world
go around

Viestintä ja markkinointi tärkeä
osa yliopistokeskuksen
palveluja

Satakunnan Energiatoimisto
keskittyy uusiutuviin
energialähteisiin

Satakunnan Metallipäivä 2007

Äetsän Vetykylä

Venture Cupin Satakunnan
alueen parhaat työt palkittiin

Nimityksiä
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Prizztech Oy:n toiminnan volyymin kasvu tait-
tui vuonna 2006, sillä liikevaihto laski 4,7 %
vuoden 2005 tasosta. Liikevaihto oli
6.672.774,73 euroa. Liikevaihdon taso oli en-
nakoitavissa ja se ylitti lievästi budjetoidun.
Prizztech Oy toimii yleishyödyllisenä organisaa-
tiona, ja sen toiminnan tulos näkyy mukana ole-
vien tahojen kilpailukyvyn parantumisena. Ti-
linpäätöksen osoittama voitto oli 1.400,12 eu-
roa.

Prizztech Oy:n toimintaa kuvaa liikevaihtoa pa-
remmin käynnissä olevien projektien kokonais-
volyymi, joka oli 1.1.2007 noin 9,3 miljoonaa eu-
roa. Projektikannan kokonaisvolyymi oli laskus-
sa johtuen ohjelmakausien päättymisestä vuo-
den 2006 lopussa, sillä uusien projektien käyn-
nistyminen ei ole ollut mahdollista aiemmassa
laajuudessa. Yhtiön palveluksessa oli toiminta-
vuoden aikana keskimäärin 56 henkilöä. Yhti-
ön projektitoiminnassa on mukana noin 800
oman alansa asiantuntijaa.

Prizztech Oy:n toiminta kattaa koko maakun-
nan. Prizztech Oy:llä on toimipisteet Porissa,
Raumalla, Kokemäellä, Huittisissa ja Kankaan-
päässä.

y

ohjelmakauden vaihtuessa
Prizztech Oy:n 6.672.000 euron liikevaihto
jakaantuu oheisen kuvan mukaisiin
rahoituslähteisiin.

Toiminnallinen organisaatio
uudistui 1.1.2007.

Prizztech Oy:n
yhteiskunnallinen

tase

Prizztech Oy
Prizztech Oy:n toiminnan arvi-
ointi on usein haasteellista toi-
minnan monimuotoisuudesta
johtuen. Yksinkertaisen mitta-
riston laatiminen on vaikeaa.
Esimerkiksi rahoittajien käyttä-
mä uusien työpaikkojen mää-
rä on haastava siksi, että ai-
kajänne tutkimuspainotteisten
hankkeiden ja työllistämisen
välillä saattaa kestää jopa vuo-
sia. Myös rakenteellisten uu-
distusten synnyttäminen vaa-
tii useimmiten useamman vuo-
den ponnistelun.

Kuntasektorin näkökulmasta
on yksi tarkastelumuoto yh-
teiskunnallinen tase, jossa tar-
kastellaan Prizztech Oy:n kas-
savirtoja ympäröivän yhteisön
kanssa. Viereisen sivun kuvas-
sa on kuvattu nämä kassavir-
rat vuoden 2006 osalta.

Suoraan liikevaihdosta on ha-
vaittavissa, että kuntasektorin
panostuksella syntyy noin kuu-
sinkertainen toimintavolyymi.
Kun lisäksi voidaan osoittaa,
että esimerkiksi osaamiskes-
kusohjelman siemenrahoitus
synnyttää yli 20-kertaisen vo-
lyymin, voidaan panostuksen
katsoa tuottaa huomattavan
taloudellisen aktiviteetin alu-
eella.

Oheisessa taulukossa on tar-
kasteltu Prizztech Oy:n henki-
löstön maksamat kunnallisve-
rot. Samaa tarkastelua ei ole
tehty esimerkiksi asiantuntija-
työn osalta. Asiantuntijatyö
vuonna 2006 edustaa 35 - 40
henkilötyövuotta.
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Prizztech Oy
työnantajanaPrizztech Oy:n roolit

Yhtenä Satakunnan heikkou-
tena on monessa yhteydes-
sä todettu akateemisesti kou-
lutettujen henkilöiden alhai-
nen osuus koko työvoimas-
ta. Prizztech Oy on viime
vuosien aikana muodostunut
myös merkittäväksi työllistä-
jäksi maakunnassa. Yhtiön
palveluksessa on tällä het-
kellä 60 henkilöä. Viime vuo-
den lopussa yhtiön työnteki-
jöistä 66 %:lla oli vähintään
ylemmän korkeakouluasteen
koulutus.

Prizztech Oy:n
kassavirrat
suhteessa
ympäröivään
yhteisöön.

Uusi ohjelmakausiUusi ohjelmakausiUusi ohjelmakausiUusi ohjelmakausiUusi ohjelmakausi
sisältää aiempaasisältää aiempaasisältää aiempaasisältää aiempaasisältää aiempaa

voimakkaammin myösvoimakkaammin myösvoimakkaammin myösvoimakkaammin myösvoimakkaammin myös
kansallista rkansallista rkansallista rkansallista rkansallista roolia.oolia.oolia.oolia.oolia.

Prizztech Oy:n toiminnan juuret
ovat maakunnan kehittämises-
sä. Toiminnan lähtökohtana ovat
elinkeinoelämän kehittämistar-
peet ja toimintaa ovat ohjaamas-
sa useat eri ohjelma-asiakirjat,
kuten esim. seudulliset elinkei-
nostrategiat.

Myös osaamiskeskusohjelman
toteutus oli päättyneellä ohjel-
makaudella pääosin aluelähtöis-
tä. Uusi ohjelmakausi sisältää ai-
empaa voimakkaammin myös
kansal l is ta
roolia. Maa-
kunnan elin-
k e i n o e l ä -
män ja tutki-
mustoimin-

nan mahdollisimman laaja kytke-
minen kansalliseen kehitystyöhön
on yksi toiminnan tavoitteista.

Kansalliseen toimintaan ei suun-
nata maakunnan rahoitusta, sil-
lä toiminta perustuu kansalliseen

ja kansainväliseen rahoitukseen.
Prizztech Oy:n yhtenä tavoittee-
na on hankkia myös maakun-
nassa tapahtuvalle kehittämis-
työlle maakunnan ulkopuolista
rahoitusta.

Kansainvälisen tason toiminta
on mahdollista vain valikoiduilla
teknologia- ja osaamisaloilla, joi-
ta edustavat esimerkiksi käyn-
nistyneet kehittämis- ja tutki-
musyksiköt sekä liiketoiminta-
prosessilähtöinen kehittämistyö,

jossa Prizz-
tech Oy on
kansallisesti
edelläkävi-
jän roolissa.
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uusia tuotteita 234 kpl
uusia kuvauksia 304 kpl
uusia kehityshankkeita 191 kpl
uusia verkostoja   93 kpl
uusia palvelukuvauksia   42 kpl
uusia yrityksiä   40 kpl
uusia liiketoiminta-alueita   79 kpl
uusia työpaikkoja 352 kpl
säilytettyjä työpaikkoja 888 kpl

Satakunnan
osaamiskeskus-
ohjelmassa
ohjelmakaudella
1999 - 2006 syntyi
jo päättyneiden
hankkeiden
osalta:

Näiden lisäksi on syntynyt
mm. uutta osaamista ja
osaajia, investointeja, julkaisu-
ja, tuote- ja prosessikehitystä.

Osaamiskeskusohjelmassa on
onnistuttu yhdistämään huippu-
tieto ja –tutkimus elinkeinoelä-
mää palveleviksi kokonaisuuk-
siksi. Tämän yhteistyön pohjal-
ta on Satakunnassa käynnisty-
nyt kolme tutkimusyksikköä,
Magneettiteknologiakeskus,
Vesi-Instituutti ja Äetsän Vetyky-
lä.  Lisäksi ohjelman toteutuksen
myötä on syntynyt tutkimus- ja
kehittämisympäristöjä Porin yli-
opistokeskuksen ja Satakunnan
ammattikorkeakoulun yhteyteen.

Satakunnassa eri osapuolet ovat
sitoutuneet vahvasti ohjelman
toteutukseen. Tästä hyvänä esi-
merkkinä on se, että kaikki seu-
tukunnat osallistuvat ohjelman
perusrahoitukseen myös uudel-
la ohjelmakaudella.

Satakunnasta uusi
rahoituksen toimintamalli

Ohjelman toteutuksen myötä
syntyi uusi toimintamalli kehit-
tämishankkeiden käynnistä-
miseksi.  Satakunnassa ohjel-
makauden ajan toteutettu ns.
siemenrahoitus-malli on osoit-
tautunut menestyksekkääksi ja
kehittämisprosessien käynnis-
tymistä edistäväksi. Malli on
otettu valtakunnallisesti “hyvien
käytäntöjen” esimerkiksi.
Esimerkiksi etäteknologian
osaamisalalla siemenrahoi-
tuksen vaikuttavuus ohjelma-
kaudella oli noin 21-kertai-
nen panostuksiin näh-
den, 1,5 miljoonan eu-
ron hankkeista syntyi

Uusilla eväillä huomiseen
Uusi osaamiskeskusohjelma tuo mahdollisuuksia koko
maakunnalle
Satakunnassa on osaamiskeskusohjelmaa toteutettu ohjelmakaudella 1999 - 2006
kahdella osaamisalalla, etäteknologia ja materiaalitekniikka. Ohjelman toteutuksen
myötä sitä hallinnoivan Prizztech Oy:n toiminta on ulottunut
kattamaan koko maakunnan.

Uudella ohjelmakaudella Prizztech Oy on mukana
osaamiskeskustoimijana kolmessa osaamis-
klusterissa: Tulevaisuuden energiateknologiat,
Jokapaikan tietotekniikka sekä Meriklusteri.
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yli 32 miljoonan euron jatkohank-
keet. Materiaalitekniikan osaa-
misalalla käynnistettiin laajoja
yritysten, tutkimuslaitosten ja
korkeakoulujen tutkimus- ja tuo-
tekehityshankkeita sekä selvityk-
siä ja toimenpiteitä, joiden tulok-
sena on vaikutettu mm. siihen,
että Satakuntaan on kehittynyt
painopistealueille 25 uutta osaa-
jaa, alueen teollisuus on inves-
toinut noin viisi miljoonaa euroa
korkeaan teknologiaan ja että
alueen teollisuus on kehittänyt ja
ottanut käyttöön 22 uutta tuotet-
ta tai prosessia käyttöönsä.

Nykyisen ohjelmakauden päät-
tyessä voidaan todeta työn su-
juneen tuloksekkaasti, jopa en-
nakoitua paremmin. Mukana
olevien yritysten ja yritysverkos-
tojen määrä mahdollistaa vaiku-
tuksiltaan merkittävän kehitys-
työn myös jatkossa. Uudella oh-
jelmakaudella Prizztech Oy on
mukana osaamiskeskustoimija-
na kolmessa osaamisklusteris-
sa: Tulevaisuuden energiatekno-
logiat, Jokapaikan tietotekniikka
sekä Meriklusteri.  Lisäksi Prizz-
tech Oy on alueellisen yhteistyö-
kumppanina Hyvinvointikluste-
rissa ja Ympäristöteknolo-
giaklusterissa.

Tulevaisuuden
energiateknologiat
Satakunnan vahvuuksina

Satakunnan maakuntaan on si-
joittunut kansallisesti merkittävin
ja monipuolisin energian tuotan-
toteollisuuskokonaisuus (vesi-,
tuuli-, bio-, hiili- ja ydinvoima).
Satakunnassa on myös huomat-
tavia metalliteollisuuden teolli-

suusyrityksiä, joi-
den kehitysmahdollisuuk-
sia muokkaavat sekä kan-
salliset että kansainväliset
energiapoliittiset ja -teknologi-
set trendit.

Satakunnan materiaalitekniikan
osaamiskeskusohjelma synnytti
edellisellä ohjelmakaudella jo ai-
emmin mainittuja teollisuuden
kehitys- ja kasvuedellytyksiä tu-
kevia verkostoja ja tutkimusra-
kenteita. Magneettiteknologia-
keskus, Vesi-Instituutti, Äetsän
Vetykylä sekä Finnfusion- ja mo-
nimetalliohjelma ovat kansalli-
sissa ja kansainvälisissä verkos-
toissa toimivia rakenteita, joilla
on vankat liittymät metalliteolli-
suuden lisäksi energiateollisuu-
teen. Prizztech Oy:n alan muun
toiminnan kautta on synnytetty
hajautettujen energiatuotanto-
teknologioiden verkosto, jolla on
hyvät edellytykset hyödyntää
energiateknologiaklusterin mui-
ta osa-alueita.

Satakunnan uuden ohjelman
lähtökohtana on ollut energia- ja
metalliteollisuuden teknologiara-
japintojen yhdistäminen, mikä
antaa tukevan aluelähtöisen
pohjan kansallisille ja kansainvä-
lisille haasteille.

Tulevaisuuden
energiateknologiat

Tulevaisuuden energiateknolo-
giat – klusteri keskittyy teollisuu-
teen, joka valmistaa energian
tuotannossa, käytössä ja jake-
lussa tarvittavia koneita ja lait-

teita sekä
yrityksiin, jotka tuot-
tavat alalle palveluita.
Tällä alueella kansainvä-
lisen liiketoiminnan kasvumah-
dollisuudet ovat merkittävät.
Klusterin kehittämistoiminta on
organisoitu siten, että klusteri
muodostuu viidestä energiaan
keskittyvästä osaamiskeskuk-
sesta, joiden taustalta löytyy lu-
kuisa joukko maamme eturivin
energiateknologiayrityksiä sekä
oppilaitoksia ja tutkimuslaitok-
sia. Klusterin muut toimijat ovat
Vaasan, Jyväskylän, Tampereen
ja Joensuun teknologiakeskus-
organisaatiot.

Tulevaisuuden
perusenergiat ja
materiaalitekniikka

Satakunnan vastuualueena
osaamisklusterissa on Tulevai-
suuden perusenergiat ja mate-
riaalitekniikka – kokonaisuus.
Tässä kokonaisuudessa Sata-
kunnalla on kansallinen vetovas-
tuu magneettiteknologiassa,
energiateollisuuden materiaali-

Ydinvoimatekniikan
kehityssuunniksi on
määritelty polttoaineen
entistä vaikeampi
hyödyntäminen
ydinaseisiin,
perusenergian
taloudellisuus, jätteiden
minimointi ja aktiivinen
turvallisuus.
Osaamiskeskuksen
energiaryhmä hakee
uusista ratkaisuista
teollista liiketoimintaa.

Tulevaisuuden perusenergiat
ja materiaalitekniikka -
ohjelman painopistealueet
ovat magneettiteknologia,
tulevaisuuden perus-
energiat, materiaali- ja
valmistusteknologiat
sekä energiatehokkaat
prosessit.
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Keihäänkärjet

Avainteknologiat
• ICT
• Elektroniikka

Osaamisalueet,
koulutusyksiköt

Liitännäisteknologiat ja
poikkitieteelliset alat
• Digitaalinen kulttuuri
• Media
• Energia
• Magneettiteknologia
• Hyvinvointi

• Puettava teknologia
• RFID- ja anturiteknologiat
• Mobiiliteknologiat

TaiK/Pori
• Visuaalinen kulttuuri
TY/Pori ja Rauma
• Digitaalinen kulttuuri
ja maisematutkimus
• Opettajakoulutus

• Multimediateknologiat
• Paikannusteknologiat
• Matkapuhelimien ja
  langattomien pääte-
  laitteiden ohjelmistot
• Ohjelmistokehitys
- ohjelmistoprosessiosaaminen
- ohjelmistotuotanto

TuKKK/Pori
• Liiketaloustiede
SAMK/Pori ja Rauma
• ICT, Automaatio, Elektroniikan testaus
• Tietoliikenneteknologiat, hyvinvointi
• Liiketaloustiede, kulttuuri

• Elektroniikan materiaalitekniikat
  - liittämistekniikka
   - joustava elektroniikka
• Langattomuus järjestelmissä
  (ZigBee, Bluetooth, RF, WLAN)
• Konanäkösovellukset ja -osaaminen

TTY/Kankaanpää,
Pori ja Rauma
• Puettava teknologia
• RFID- ja anturiteknologiat
• Ohjelmistot, multimedia,
   tietoliikenne ja
   signaalinkäsittely

Jokapaikan tietotekniikka -

Ubiquitous Computing

Edellisellä ohjelmakaudella Sa-
takunnassa toteutettiin tietotek-
nisillä toimialoilla osaamiskes-
kusohjelmaa etäteknologian
osaamisalalla. Vuoden alussa
käynnistynyt uusi Jokapaikan
tietotekniikan (JPT, engl. Ubi-
comp, Ubiquitous Computing)
osaamiskeskusohjelma perus-
tuu edellisen ohjelmakauden ra-
kenteisiin ja verkostoihin. Päät-
tyneen kauden lähtökohtana oli
synnyttää alueellisista kasvua ja
nyt teemana on aluerajat ylittä-
vä toimialaklusteripohjainen ke-
hitystyö, joka edelleen perustuu
alueellisiin vahvuuksiin. Synty-
neet osaaminen, verkostot ja toi-
mintatavat mahdollistavat hyvän
alun uudelle kaudelle.

Jokapaikan tietotekniikan osaa-
miskeskusohjelman visiona on,
että Suomi on Euroopan johtava
osaamisen keskittymä ihmiskes-
keisen hajautetun ja liikkuvan
sekä rakennettuun ym-
päristöön sulaute-
tun älykkyyden

tekniikassa ja tulevaisuuden pe-
rusenergioissa (fuusio, fissio,
vety).

Satakunnan osaamiskeskuksel-
la on klusterissa kansallinen ve-
tovastuu magneettiteknologias-
ta. Koordinoinnista vastaa  edel-
lisellä ohjelmakaudella perustet-
tu Magneettiteknologiakeskus.

Tulevaisuuden perusenergiat -
painopiste jakautuu ydinvoima-
tekniseen ja vetyteknologian osi-
oon. Ydinvoimatekninen osio
koostuu EU:n fuusio-ohjelmaan
liittyvästä Finnfusion teollisuus-
yhteistyö projektista, Gen IV-sel-
vityksistä ja ydinjätteen loppusi-
joitusteknologiasta. Vetytekni-
nen osio koostuu vety- ja poltto-
kennoteknologia pilotoinnista ja
aiemmalla ohjelmakaudella syn-
nytetystä pilotointiympäristöstä.

Energiateollisuuden materiaali-
ja valmistusteknologiat -paino-
pistealue yhdistää materiaali - ja
valmistusteeman avulla muut
valitut painopisteet sekä kluste-
rin osaamiskeskusten ener-
giateknologiakonseptit. Paino-
pisteessä keskitytään energia-
teollisuuden avainkomponentte-
ja valmistavaan teollisuuteen.

kehittämisessä, kaupallistami-
sessa ja hyödyntämisessä vuo-
teen 2013 mennessä.

Satakunnan lisäksi JPT- osaa-
miskeskusohjelmassa toimivat
Tampere (klusterin koordinaatio-
vastuu 2007 - 2010), Oulu (klus-
terin koordinaatiovastuu 2011 -
2013), Jyväskylä, Helsinki ja
Porvoo (liitännäisjäsen).

JPTJPTJPTJPTJPT-klusterin strategiset tavoit--klusterin strategiset tavoit--klusterin strategiset tavoit--klusterin strategiset tavoit--klusterin strategiset tavoit-
teet ovat:teet ovat:teet ovat:teet ovat:teet ovat:

• ICT:n hyödyntämisen
kiihdyttäminen yhteiskun-
nan eri aloille

• ICT:n kehittämisen nopeut-
taminen globaaliksi
liiketoiminnaksi

• Uusien, liiketoimintariskin
sisältävien teknologioiden
kehittämisen tukeminen

Toiminnan vaikuttavuutta mita-
taan myös muilla mittareilla
esim. siemenrahoituksen ja pää-
omasijoitusten määrällä sekä
yrityskauppojen määrällä ja en-
silistauksilla.

Prizztech Oy:llä on vastuu toi-
minnasta osana kansallista ver-
kostoa Satakunnan keihäänkär-
ki- ja avainteknologioiden osalta
(kts. kuva). Kärkiteknologiat kat-
tavat koko maakunnan. Puetta-
van teknologian tutkimus on kes-
kittynyt Pohjois-Satakuntaan,
RFID-osaaminen Rauman seu-
dulle ja mobiiliteknologioiden
Porin seudulle.

Aktiivisin rooli painottuu Satakun-
nan maakunnallisten vahvuuksi-
en ympärille. Teknologisesti laa-
jemmalla fokuksella yhdistetään
ICT- ja elektroniikkaosaamista
Satakunnassa vahvaa kehitys-
vaihetta eläviin liitännäistoimi-
aloihin kuten perusteollisuus,
meriteollisuus, magneettitekno-
logia, digitaalisen kulttuurin tut-
kimus, media- ja elokuvatuotan-
to, energiatoimiala ja hyvinvoin-
tiala. Eri toimialojen risteyskoh-
dista löytyvien innovaatioiden et-
siminen, kehittely ja kaupallista-
misen tukeminen yhdessä klus-
terin eri toimijoiden kanssa on
osa Satakunnan osaamiskeskuk-
sen roolia.

Satakunnan osuus Jokapaikan
tietotekniikka -klusterissa
pohjautuu yrityskentän erityis-
osaamisen lisäksi alueen
yliopisto- ja korkeakoulu-
osaamiseen.
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Meriklusterilla vahva rooli
Satakunnassa

Satakunta on vahva metalliteol-
lisuuden keskittymä, jossa telak-
ka- ja offshore-teollisuuden sekä
näiden toimittajaverkostojen
rooli on merkittävä. Suomen
koko meriklusterin kokonaishen-
kilöstö on n. 47 000 ja liikevaih-
to oli 11,3 miljardia euroa v.
2003.

Prizztech Oy on meriklusterin
osaamiskeskustoimijana Sata-
kunnassa. Yhteistyökumppanei-
na toimivat seudulliset elinkeino-
yhtiöt Rauman Seudun Kehitys
Oy, Porin Seudun Kehittämis-
keskus Oy sekä Pohjois-Sata-
kunnan Kehittämiskeskus Oy.

Meriklusterissa Prizztech Oy:n
kehittämisvastuulla ovat toimi-
tusketjun hallinta, toimittajaver-
kostojen ja liiketoimintaosaami-
sen kehittäminen, toimituspro-
jektin hallinta ja projektijohtami-
nen sekä näitä tukevat tietojär-
jestelmäratkaisut.

Prizztech Oy:n lisäksi meriklus-
terissa osaamiskeskuksina toi-
mivat Perämeren kaarelta Raa-
hesta ProMetal, Länsi-Suomes-
ta Vaasasta Oy Merinova Ab,
Varsinais-Suomesta Konetekno-
logiakeskus Turku Oy (koordi-
naattori) ja Kaakkois-Suomen
osaamiskeskus (KOSKE) Lap-
peenrannasta.

Meri-, tietotekniikka- ja ener-
giateknologiaklusterien välisiä
yhteisiä teknologioita löytyy liit-
tämisen automaatiossa, suurten
kappaleiden mittatarkassa val-
mistuksessa sekä uuden tekno-
logian hyödyntämisessä. Erityi-

 Liiketoiminta-
 osaaminen,
verkottunut
liiketoiminta

Elinkaari-
palvelut

Meri-
kuljetukset,
ympäristö ja
turvallisuus

Meriteollisuus ja merikuljetukset
Koneteknologiakeskus, Turku

Meriteollisuus ja toimintaverkot
Prizztech, Pori

Korkean teknologian metallirakenteet
KOSKE, Lappeenranta

Materiaaliteknologiat
ProMetal, Raahe

Energia ja elinkaari
Merinova, Vaasa

Teknologian
ja tuotanto-
prosessien

kehitys

vetotuki

MERIKLUSTERI

veto

veto

veto

tuki

tuki

tuki

tuki

tuki

tuki

Osaamiskeskusten roolit meriklusterin painopistealueilla.

sesti toimitusketjun hallinnan
kehityskohteiden yhtenä näkö-
kulmana ovat ohjelmisto- ja muut
tietotekniset ratkaisut.

Prizztech Oy:n kärkihankkeitaPrizztech Oy:n kärkihankkeitaPrizztech Oy:n kärkihankkeitaPrizztech Oy:n kärkihankkeitaPrizztech Oy:n kärkihankkeita
meriklusterissa ovat mm.:meriklusterissa ovat mm.:meriklusterissa ovat mm.:meriklusterissa ovat mm.:meriklusterissa ovat mm.:

• mannerjalustatyöryhmään
liittyvän yhteistyön ja
osallistumisen organisointi
alan teollisuuden ja
Offshore Technology Center
Oy:n kanssa

• globaali alihankinta

• ennakointitiedon määrittely
ja käyttöönoton suunnittelu

• konekapasiteetin ja
työvoimatarpeen
ennakointiprosessit

• uusimman teknologian
hyödyntämismahdollisuudet

• projektijohtamiseen liittyvän
tutkimus- ja kehittämistoi-
minnan hyödyntäminen

• teknologiameklaritoiminnan
ja vuorovaikutusfoorumien
käynnistäminen

• liiketoimintaosaamisen-
siirron systematisoidun
toimintamallin hyödyntämi-
nen

Lisätietoja:

Satakunnan
osaamiskeskusohjelma
Toimitusjohtaja
Risto Liljeroos
GSM 044 710 5310

www.prizz.fi/osaamiskeskus

Jokapaikan
tietotekniikka
Johtaja
Ari Eklund
GSM 044 710 5345

www.prizz.fi/jpt

Meriklusteri

Kehittämispäällikkö
Juha Mieskonen
GSM 044 710 5392

www.prizz.fi/meriklusteri

Tulevaisuuden
energiateknologiat
Strategiajohtaja
Iiro Andersson
GSM 044 710 5330

www.prizz.fi/energiateknologiat
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Alkuvaiheen yritysten palvelut

Yrityshautomo Propeli tarjoaa aloittaville
kasvuun tähtääville yrityksille ohjatun toi-
mintaympäristön, jossa yrittäjät voivat kes-
kittyä kasvattamaan omaa liiketoimintaan-
sa. Yrityshautomo on toiminut nykymuo-
dossaan vuodesta 2001 alkaen ja palvel-
lut tänä aikana yli 40 alkavaa yritystä, jot-
ka työllistävät lähes 200 henkeä. Yrityshau-
tomo auttaa alkavaa yritystä yritysidean ja-
lostamisessa, liiketoimintamallin suunnit-
telussa ja kehittämisessä, rahoitusneuvot-
teluissa, sekä yhteistyöverkostojen hyö-
dyntämisessä.

Hautomojakson pituus on 12 kuukautta,
jota jatketaan tarvittaessa toisella 12 kuu-
kaudella. Hautomojakson aluksi selvite-
tään yrityksen ja yrittäjän tavoitteet liike-

toiminnalle ja tehdään selvityksen pohjal-
ta kehittämis- ja rahoitussuunnitelma, jota
hautomojakson aikana lähdetään toteutta-
maan. Hautomoyrityksellä on mahdollisuus
tarpeen mukaan käyttää tuettuja asiantun-
tija- ja konsultointipalveluita liiketoimintan-
sa kehittämiseksi.

LiiketoimintaprLiiketoimintaprLiiketoimintaprLiiketoimintaprLiiketoimintaprosessikohtaisia palvelupa-osessikohtaisia palvelupa-osessikohtaisia palvelupa-osessikohtaisia palvelupa-osessikohtaisia palvelupa-
ketteja ovat mm.:ketteja ovat mm.:ketteja ovat mm.:ketteja ovat mm.:ketteja ovat mm.:

Myynnin, markkinoinnin ja viestinnän
palvelut (mm. yrityksen graafinen ilme,
markkinaselvitykset, myynnin kehittämi-
nen)

Juridiset palvelut

Patentointipalvelut (IPR)

Taloushallinnon palvelut

Kiinteistö- ja toimitilaoperaattoripalvelut

Hautomo toimii yhteistyössä seudullisten
elinkeinoyhtiöiden, julkisten rahoittajien (mm.
Finnvera, TE-keskus, Tekes), Satakunnan
oppilaitosten (Porin yliopistokeskus, SAMK),
sekä yksityisten rahoittajien kanssa.

Kasvuhakuisten yritysten palvelut

Kasvuyrityspalvelu on tarkoitettu yrityksille,
jotka haluavat kasvattaa tai tehostaa liike-
toimintaansa. Yrityksen kasvu voi tapahtua
monella tavalla, mutta kaiken lähtökohtana
on aina yrityksen oma halu ja kyky hakea
kasvua.

Kasvuyrityspalveluiden keskeinen työkalu on
Kasvuyritysohjelma, jonka Prizztech Oy
käynnisti yhdessä satakuntalaisten elinkei-
noyhtiöiden kanssa. Se on systemaattinen
tapa tehdä kehitystyötä pitkäjänteiseen yh-
teistyöhön valmiiden yritysten kanssa.

Kasvuyritysohjelma etenee siten, että yri-
tyksille tehdään ensin perusanalyysi, jos-
sa yritysten kehittämistarpeet analysoi-
daan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Ana-
lyysi perustuu Prizztech Oy:ssä kehitettyyn
liiketoimintaprosessilähtöiseen työkaluun.
Analyysi tehdään yhdessä yrityksen kans-
sa. Analyysin perusteella yritykselle laadi-
taan kehittämisohjelma, jossa yksittäiset
kehittämistoimenpiteet priorisoidaan ja ai-
kataulutetaan.

Yritys vastaa kasvuun tähtäävistä kehittä-
mistoimenpiteistä ja niiden rahoitusjärjes-
telyistä. Prizztech Oy:n yhteyshenkilön
vastuulla on kasvuun tarvittavan ulkopuo-
lisen osaamisen välittäminen yrityksen
käyttöön. Käytössä ovat Prizztech Oy:n
laajat osaamisverkostot. Ulkopuolisen ra-
hoituksen järjestämisessä voidaan käyttää
julkisten palveluiden tarjoamia rahoitusläh-
teitä. Tällaisia palveluita tarjoavat mm. TE-
keskus, Finnvera ja Tekes.

Kasvuyritysohjelman palvelumallia on viety
myös Satakunnan ulkopuolelle. Tästä osoi-

Innovaatio- ja yrityspalvelut
– mukana kehitystyössä yrityksen eri elinkaaren vaiheissa

Innovaatio- ja yrityspalveluiden toiminta tehostaa maakunnassa uusien innovaatioiden syntymistä ja parantaa
kasvuhaluisien yritysten kilpailukykyä. Liiketoimintaosaamisensiirto on keskeisessä roolissa yksikön
toiminnassa. Toiminta keskittyy kolmeen painopistealueeseen, joita ovat alkuvaiheen yritysten palvelut,
kasvuhakuisten yritysten palvelut ja teemakohtaiset kehittämispalvelut.

Innovaatio- ja yrityspalvelut ovat mukana yrityksen kasvun eri vaiheissa.
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tuksena ovat mm. alueiden ke-
hittämiseen tähtäävät kansalliset
osaamiskeskusohjelma ja alue-
keskusohjelma. Kasvuyritysoh-
jelmaa on myös viety mm. Sak-
saan ja Itävaltaan Prizztech Oy:n
toteuttaman kansainvälisen
Chance-hankkeen kautta.

Kasvuyritysohjelman kautta on
tunnistettu tähän mennessä 60
kasvuyritystä, joiden kanssa on
käyty keskustelut valmiudesta
systemaattiseen yhteistyöhön.
Näistä 30 yritysten kanssa on
laadittu tai ollaan laatimassa yh-
teistyösopimusta.

Teemakohtaiset
kehittämispalvelut

Liiketoimintaympäristössä ta-
pahtuu merkittäviä muutoksia,
joista aiheutuu yrityksille jatku-
vasti uudenlaisia kehittämistar-
peita. Niiden ennakointi ja toi-
menpiteiden suuntaaminen
vaatii tiivistä yhteistoimintaa
yritysten kanssa. Se tarkoittaa
jatkuvaa vuorovaikutusta sekä
tiivistä keskustelua yritysten
kanssa. Prizztech Oy:n henki-
löstön vahvuutena on yritys-
kentän laaja-alainen tuntemus
eri toimialoilta. Yritysyhteistyön
kautta on saavutettu luottamus

Prizztech Oy:n kykyyn toimia
yrityslähtöisesti.

Teemakohtaisilla kehittämispal-
veluilla voidaan vastata yrityksis-
sä tunnistettuihin kehittämistar-
peisiin. Kehittämisteemat liitty-
vät yritysten sähköisten liiketoi-
mintavalmiuksien parantami-
seen, yritysten yhteistyön ja in-
novoinnin lisäämiseen osaami-
sensiirron avulla, yritysten hen-
kilöstön ikärakenteen muutosten
ennakointiin sekä alihankinta- ja
kumppanuusverkostojen yhteis-
työn parantamiseen. Muita ke-
hittämisteemoja ovat piilevän
tiedon hyödyntäminen, työvoi-

man ennakointi, toimialan kiin-
nostavuuden ja imagon paran-
taminen ja yritysten aktivointi
kansainvälisille markkinoille.

Toteutettujen ja toteutettavana
olevien hankkeiden perusteella
voidaan todeta, että teemakoh-
taiset kehittämispalvelut ovat
tärkeä osa Prizztech Oy:n toi-
mintaa. Tästä osoituksena ovat
hankkeisiin tähän mennessä osal-
listuneet sadat yritykset sekä niis-
sä toteutetut kehittämistoimenpi-
teet. Yritysten välisten yhteistyö-
hankkeiden tuloksena on syntynyt
uutta liiketoimintaa sekä uusia
tuotteita ja palveluja.

Maakunnallisen osaamisen kehittämisohjelman vaikuttavuuslukuja.

Aloittaneet henkilöt yhteensä    579

Tiedotus- tms. tilaisuuksissa    260
mukana olleet henkilöt

Henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät  1520

Suoritettujen tutkintojen määrä        2

Projektiin mukaan tulleet yritykset yhteensä    217

Kasvuhakuisten
yritysten palvelut

Teemakohtaiset
kehittämispalvelut
Projektijohtaja
Jari-Pekka Niemi
GSM 044 710 5350

www.prizz.fi/innovaatio

LISÄTIETOJA

Alkavien yritysten
palvelut
Projektipäällikkö
Jari Ihamäki
GSM 044 710 5375

www.prizz.fi/propeli

Kasvuyritysohjelma on
systemaattinen tapa tehdä
kehitystyötä pitkäjänteiseen
yhteistyöhön valmiiden
yritysten kanssa. Yritykselle
tehdään ensin perusanalyysi,
jossa sen kehittämistarpeet
analysoidaan lyhyellä ja
pitkällä aikavälillä. Analyysin
perusteella yritykselle
laaditaan kehittämisohjelma,
jossa yksittäiset
kehittämistoimenpiteet
priorisoidaan ja
aikataulutetaan.

Kasvuyritysohjelman
toteutusmalli
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Talousveden ja verkosto-
materiaalien huippuosaaja

Vesi-Instituutti toimii pääasiassa
talousveden parissa. Vesi-Insti-
tuutin toiminnan tärkeimmät läh-
tökohdat ovat talousveden laa-
dun ja verkostomateriaalien tur-
vallisuuden lisääminen, yritysten
toimintaedellytysten parantami-
nen, talousvesialan standardoin-
tityö, alan yhteistyön lisääminen
ja alan imagon nostaminen. Tär-
keänä kivijalkana Instituutin toi-
minnassa sekä tutkimus- ja stan-
dardointityössä että yhteistyön
lisäämisessä on juomavesialan
tutkimustiedon keskittäminen
Instituutin tietopankkiin. Vesi-
Instituutin toiminta on alueellis-
ta, kansallista ja kansainvälistä.
Sijainti Satakunnassa on luonte-
va, sillä alueella on runsaasti ta-
lousvesialan tuotteita valmista-
via yrityksiä.

Suomalaisten etujen
edistäjä

EU:ssa valmistellaan uutta tuo-
tehyväksyntämenettelyä talous-
veden kanssa kosketuksissa
oleville rakennustuotteille (Euro-
pean Acceptance Scheme,
EAS). Vesi-Instituutti on mukana
vaikuttamassa EAS:n sisältöön

perustettiin yritysten aloitteesta

Vesi-Instituutin toiminta
käynnistyi osana
Prizztech Oy:tä
marraskuun alussa
2005 Raumalla.
Käynnistysvaiheen
perusrahoittajina
toimivat Satakuntaliitto
(EAKR), Rauman Seudun
Kehitys Oy, Oras Oy,
Outokumpu Pori Tube Oy
ja Uponor Suomi Oy.

Vesi-Instituutti
niin, että se olisi suomalaisten
kuluttajien ja yritysten etujen
mukainen. Yrityksillä tai kuntien
vesiasioista vastaavilla ei välttä-
mättä ole resursseja eikä asian-
tuntemusta valvoa etujaan stan-
dardoinnin viidakossa, koska
työ on monimutkaista ja aikaa
vievää. Vesi-Instituutissa on ak-
tiivisesti paneuduttu talousvesi-
alan standardointiin. Instituutti
myy standardeihin liittyviä pal-
veluita. Myös pohjoismaista yh-
teistyötä käynnistetään EU-stan-
dardoinnin saralla.

Jotta EU-määräykset ottaisivat
huomioon suomalaiset olosuh-
teet, Vesi-Instituutissa on selvi-
tetty suomalaista talousveden
laatua ja verkostomateriaaleja
pohjaksi kansallisille säädöksil-
le ja EU:n lainsäädäntötyölle.
Selvitykset ovat veloituksetta
kaikkien toimijoiden saatavilla.
Talousveden laatu- ja materiaa-
liselvityksistä on hyötyä mm.
kunnille, vesihuoltolaitoksille,
kiinteistöjen omistajille, tuottei-
den valmistajille, suunnittelijoil-
le ja rakentajille. Veden laatu- ja
materiaalitutkimuksia jatketaan
vuonna 2007.

Yhteistyöverkostoija

Vesi-Instituutti käynnistää uu-
denlaista yhteistyötä hajanaisen
juomavesialan kentän eri osaa-
jien välillä. Konkreettisia, yhteis-
työtä edistäviä toimintamuotoja
ovat mm. Vesi-Instituutin ylläpi-
tämät internet-sivut ja Vesi-Ins-
tituutin järjestämät kansalliset
seminaarit.

Vesi-Instituutin henkilökunta: Aino Pelto-Huikko, Tuija Kaunisto,
Minna Keinänen-Toivola, Tomi Kekki, Merja Ahonen, Marja Luntamo ja
Sara Busi.

Sijainti Satakunnassa on luonteva, silläSijainti Satakunnassa on luonteva, silläSijainti Satakunnassa on luonteva, silläSijainti Satakunnassa on luonteva, silläSijainti Satakunnassa on luonteva, sillä
alueella on runsaasti talousvesialan tuotteitaalueella on runsaasti talousvesialan tuotteitaalueella on runsaasti talousvesialan tuotteitaalueella on runsaasti talousvesialan tuotteitaalueella on runsaasti talousvesialan tuotteita

valmistavia yrityksiä.valmistavia yrityksiä.valmistavia yrityksiä.valmistavia yrityksiä.valmistavia yrityksiä.

Vesi-Instituutti on
julkaissut selvitykset
talousveden kanssa
kosketuksissa olevista
verkostomateriaaleista
ja talousveden laadusta
Suomessa vuosina
1984 - 2006.

Lisätietoja:

Johtaja Marja Luntamo
GSM 044 7105376

www.vesi-instituutti.fi
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Suomessa ja erityisesti Satakunnassa on
Euroopankin mittakaavassa merkittävä
magneettiteollisuusklusteri. Magneettitek-
nologiakeskus on perustettu vahvistamaan
tätä klusteria, fokusoimaan sen voimava-
roja sekä auttamaan sen laajentumisessa.
Tavoitteena on uusien työpaikkojen ja yri-
tysten luominen, keinoina teollisuuslähtöi-
nen tutkimustoiminta sekä mittaus- ja
asiantuntijapalvelut.

Keskuksen toiminnan perustan muodosta-
vat sen omat asiantuntijat ja laboratoriot.
Se hyödyntää myös vahvaa yhteistyöver-
kostoaan, johon kuuluvat mm. Tampereen
teknillinen yliopisto, Turun ja Jyväskylän
yliopistot, Teknillinen korkeakoulu sekä
Kungliga Tekniska Högskola. Tiedonväli-
tys yliopistojen ja teollisuuden välillä kuu-
luu olennaisena osana keskuksen toimin-
taan.

Magneetit todellakin pyörittävät
maailmaa: kestomagneetti-
moottorit toimivat voimanlähteinä
kulkuneuvoissa, pyörittävät
teollisuuden prosesseja sekä
kovalevyjä ja CD/DVD-soittimia,
kellojen viisareita unohtamatta.

Lähes kaikki käyttämämme
sähköenergia tuotetaan
magneettien avulla ja
magnetismiin perustuvat laitteet
kuluttavat noin puolet tuotetusta
energiasta.

Keskuksen toteuttamien hankkeiden kirjo
on laaja, ulottuen laajasta korkeanlämpö-
tilan suprajohteiden nykytilaa kartoittavas-
ta selvityksestä uudentyyppisen kumimag-
neetin kehitykseen.

Magneettiteknologiakeskuksella on neljäMagneettiteknologiakeskuksella on neljäMagneettiteknologiakeskuksella on neljäMagneettiteknologiakeskuksella on neljäMagneettiteknologiakeskuksella on neljä
kohdealuetta:kohdealuetta:kohdealuetta:kohdealuetta:kohdealuetta:

• kestomagneetit ja niistä valmistetut
järjestelmät

• suprajohtavat materiaalit ja niitä
käyttävät laitteet

• tietokoneavusteinen magneetti-
järjestelmien mallinnus

• magneettiset mittaukset.

Mittauspalvelut sisältävät myös työympä-
ristöissä tehtävät magneettikenttäkartoi-
tukset. Keskuksen käytössä ovat mm. ajan-
mukainen 3D-FEM -ohjelmisto magneetti-
seen mallinnukseen sekä erityyppisten
magneettimateriaalien ja suprajohteiden
karakterisointiin soveltuvat laboratoriolait-
teet.

Magneettiteknologiakeskus järjestää myös
seminaareja ajankohtaisista aiheista. Esi-

merkiksi teollisuudelle suunnattu seminaa-
ri viime vuoden lokakuussa käsitteli työ-
paikkojen sähkömagneettisia kenttiä ja nii-
den aiheuttamia terveysriskejä. Marras-
kuun kaksipäiväinen, suprajohteiden teol-
lisia sovellutuksia käsitellyt seminaari ke-
räsi osallistujia yhdeksästä Euroopan
maasta. Ensi syksynä on vuorossa pohjois-
mainen kestomagneettiseminaari.

Keskuksen merkittävimmät yhteistyökump-
panit edustavat sekä alan suurteollisuutta
(ABB Oy, Luvata Pori Oy, Kone Oyj, Phi-
lips Medical Systems) että P & K-sektoria
(Neorem Magnets Oy, Hansa Magnets Oy).
Yhteistyöyritysten joukko kasvaa jatkuvas-
ti.

Magneettiteknologiakeskus on otettu yri-
tyskentällä vastaan positiivisesti. Magneet-
tialan keskitetylle osaamiselle, erityisesti
materiaalikysymyksissä on tarvetta. Tule-
vaisuudessa magneetit ovat yhä merkittä-
vämmissä rooleissa mm. energiatehok-
kaissa kestomagneettimoottoreissa ja
-generaattoreissa sekä ihmiskeholle vaa-
rattomassa magneettikuvauksessa.

Lisätietoja:

Johtaja Martti Paju
Puh. (02) 620 5337

www.prizz.fi/magneettiteknologia

Magnets
make the world go around...
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Porin yliopistokeskuksen verkkosivuilta löytyy mm.
tietoa koulutusohjelmista ja kevään hakuajat.

Osoite on www.porinyliopistokeskus.fi/haku

Viestintä ja markkinointi
tärkeä osa yliopistokeskuksen

palveluja
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Palvelukeskus vastaa Porin
yliopistokeskuksen viestintä-
ryhmän toiminnasta sekä yh-
teisen mainonnan koordi-
noinnista ja osittain myös to-
teutuksesta. Opiskelijarekry-
tointiin liittyvä kampanja, leh-
ti-ilmoitukset, yliopistokes-
kuksen toimintaker tomus
sekä yliopistokeskuksen uu-
den logon ja graafisen ilmeen
suunnittelu ovat markkinoin-
tiaktiviteetteja, joissa palve-
lukeskus on ollut vahvasti
mukana.

Sisäinen ja ulkoinen
viestintä

Neuvontapalvelut ja yliopis-
tokeskuksen uudet www-si-
vut ovat tärkeä osa UCPorin
yhteistä viestintää. Web-si-
vuilla julkaistaan verkkolehti
UCPoriNews:iä, sivuilla on
laaja opiskelijaosio ja sieltä
löytyy myös tietoa yliopisto-
keskuksen yrityksille ja yhtei-
söille tarjoamista akateemi-
sista palveluista. Tammikuus-
sa web-sivustoon liitettiin Ex-
tranet-laajennus. Palvelukes-
kus vastaa www-sivujen toi-
minnasta ja sisällöstä ja toi-
mii julkaisujärjestelmän pää-
käyttäjänä.

Vuoden alussa palvelukes-
kus alkoi julkaista yliopisto-
keskuksen sisäistä tiedotus-
lehteä UCPori.Insideä. Palve-
lukeskus koordinoi myös yli-
opistokeskuksen esittelykier-
roksia Satakunnan lukioissa.
Kierrokset toteutetaan opis-
kelijoiden, yliopistoyksiköi-
den ja palvelukeskuksen yh-
teistyönä.

Mikä on
yliopistokeskus?

Porin yliopistokeskus
(UCPori) on viiden yli-
opiston muodostama,
verkostomaisesti toimiva
ja monitieteinen 2400
opiskelijan ja 190 asian-
tuntijan tiedeyhteisö. Yli-
opistokeskuksessa toi-
mivat Tampereen teknil-
l inen yliopisto, Turun
kauppakorkeakoulu, Tu-
run yliopisto, Tampereen
yliopisto ja Taideteollinen
korkeakoulu.

Yliopistokeskuksen
palvelut

UCPorin yleisistä ja yh-
teisistä palveluista vas-
taa palvelukeskus. Pal-
veluihin kuuluvat mm:

- sopimukset, hankin-
nat ja
kilpailuttaminen

- toimitilojen ja
varattavien tilojen
vuokrauspalvelut

- tilojen ja varusteiden
huolto ja kunnossa-
pito

- opetustekniikan ja
kaluston hallinta

- tietoverkko, tietotek-
niikka, puhelimet

- turvatekniikka,
siivous, pysäköinti

- yhteistyö (UCPorin
viestintä- ja hallinto-
ryhmät)

- viestintä ja markki-
nointi

- neuvonta ja opastus

- posti- ja
kopiointipalvelut

- opiskelijapalvelut

- opiskelijoiden
rekrytointipalvelut

- Academic Business
Services

Merkittäviä
kehittämishankkeita

Uudistettu InfoTV-järjestel-
mä otettiin käyttöön alkuvuo-
desta 2006. Kehittämishan-
kerahoituksen avulla yliopis-
tokeskuksessa on otettu
käyttöön myös muita uusia
laitteita ja tekniikoita: äly-
näyttö, langaton verkko,
kannettavat tietokoneet (16
kpl), siirrettävät äänentoisto-
laitteet, tallentava VHS/DVD-
yhdistelmälaite ja ArcView-
järjestelmä. Luokkiin ja au-
latiloihin on hankittu kalus-
teita, ja luokkatiloihin lisää
kiinteitä dataprojektoreita,
tietokoneita ja lisäkaiuttimia.

Taideteollisen korkeakoulun,
Tampereen teknillisen yli-
opiston ja opiskeli joiden
käyttöön tarkoitettu 310 ne-
liön laajennus yliopistokes-
kuksen ensimmäiseen ker-
rokseen valmistuu vapuksi
2007.

Rekrytointipalvelut ja
ABS täydentävät
palvelutarjontaa

Prizztech Oy toimii hallinnoi-
jana Porin yliopistokeskuk-
sen rekrytointipalvelut-hank-
keessa, joka jatkuu Länsi-
Suomen lääninhallituksen
rahoittamana lokakuun lop-
puun saakka. Jatkossa opis-
kelijoille suunnatut rekrytoin-
tipalvelut on tarkoitus kytkeä
tiiviisti yliopistokeskuksen
perustoimintaan. Rekrytoin-
tipalvelu käynnistyi kesällä
2005.

Opiskelijoiden sitouttaminen
alueelle jo opiskeluaikana on
erityisen tärkeää Satakunnan
kaltaisessa maakunnassa, jos-
sa korkeakoulutettujen määrä
on pieni. Rekrytointipalvelujen
viime vuoden tärkeimpänä ja
näkyvimpänä tapahtumana oli
Satakunnan korkeakoulujen
kanssa yhteistyössä järjestetyt
“Tiedän mitä teet ensi kesänä”
-rekrytointimessut Porin Pro-
menadikeskuksessa. Messut
onnistuivat hyvin.

Syksyl lä 2005 toimintansa
aloittanut Academic Business
Services (ABS) tukee yliopisto-
keskuksen yrittäjyysopintoja
motivoimalla opiskelijoita yrit-
täjyyteen. ABS tarjoaa opiske-
lijoille ja tutkijoille innovaatioi-
den tuotteistamiseen ja kau-
pallistamiseen liittyviä palvelui-
ta, mm. Tekesin TULI-ohjel-
maan - Tutkimuksesta Liiketoi-
mintaa - liittyvät palvelut.

Vuonna 2006 aloitti toimintan-
sa ensimmäinen ABS:n avus-
tuksel la syntynyt yr i tys,
Nyyfiiki Kulttuuriosuuskunta
(www.nyyfiiki.fi). Vuoden 2007
aikana ABS- ja TULI-toiminnot
siirrettäneen Prizztech Oy:stä
osaksi Turun kauppakorkea-
koulun Porin yksikköä. Palvelut
kohdentuvat kaikkiin Porin yli-
opistokeskuksessa toimiviin
yksiköihin.

Lisätietoja:

Johtaja
Kari Kukkonen
GSM 044 710 5380

www.porinyliopistokeskus.fi

Prizztech Oy:n hallinnoima palvelukeskus toimii
Porin yliopistokeskuksen (UCPori) vuokranantajana
ja tukipalveluorganisaationa jo neljättä vuotta.
Palvelutoiminta kilpailutettiin keväällä 2006 ja uudet
sopimukset Porissa toimivien yliopistoyksiköiden
kanssa astuivat voimaan vuoden alussa. Sopimukset
ovat voimassa ainakin vuoden 2011 loppuun asti.
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Energiatoimisto
keskittyy uusiutuviin energialähteisiin

Satakunnan energiatoimiston
toiminta käynnistyi v. 2000 osa-
na EU:n eurooppalaista energia-
toimistoverkostoa. Toimisto on
koko toimintansa aikana keskit-
tynyt tehokkaan energiantuotan-
non ja energiankäytön edistämi-
seen. Pääpaino on ollut uusitu-
vissa energialähteissä. Uutena
alueena on energialähtöisen ym-
päristöekologian edistäminen.

Energiatoimisto on osa Prizztech
Oy:n palvelutoimintoja ja toimin-

tatapa on projektilähtöistä ja
keskittynyt mm. bioenergian,
pienvesivoiman, tuulivoiman ja
aurinkoenergian edistämiseen.

Näkyvimpinä toimintoina tällä
hetkellä ovat Metsäkeskuksen
kanssa yhteistyönä toteutettava
puuenergianeuvojapalvelu ja
Porin seudun ilmasto-ohjelman
toteuttaminen sekä maakunnan
energia- ja päästötaseen päivit-
täminen.

Satakunnan

Prizztech Oy:n Satakunnan
Energiatoimisto toteuttaa Po-
rin seutukunnan ilmasto-oh-
jelman (ILPOS), jonka on tar-
koitus luoda seutukunnalle
vuoteen 2020 ulottuva yhtei-
nen ilmastostrategia. Työn ta-
voitteena on tunnistaa ja ku-
vata päästöjen vähentämisen
kannalta potentiaalisimmat
toimenpiteet niin päästövai-
kutuksen kuin myös toteutta-
vuuden kannalta sekä esittää
suunnitelma toteuttamisesta
ja ohjelman toimeenpanosta.

Hyväksi havaitun ilmasto-oh-
jelmamallin perusteella voi-
daan vastaava ilmasto-ohjel-
ma toteuttaa myös muissa
seutukunnissa. Hanketta ra-
hoittavat Lounais-Suomen
Ympäristökeskus, alueen
kunnat sekä teollisuus.

Vuoden vaihteessa hank-
keessa toteutettiin ilmaston-
muutokseen liittyvä kysely,
johon vastasi 155 henkilöä.
Kyselyn aihepiirit olivat liiken-
ne, jätehuolto, energian käyt-
tö, laitteiden hankinta ja il-
mastonmuutokseen liittyviä
kysymyksiä.

Porin seutukunnan ilmasto-ohjelma

Ilmastonmuutokseen liittyvät
kysymykset käsittelivät asioi-
ta yleisellä tasolla. Osion ai-
heita olivat mm. mielipide il-
mastonmuutoksesta ja miten
sitä olisi mahdollista hidas-
taa, kasvihuoneilmiöön liitty-
viä asioita sekä olisiko ydin-
voiman lisääminen ratkaisu il-
mastonmuutoksen kannalta.

Yleismielipide ilmastonmuu-
toksesta oli, että ilmaston-
muutos on huolestuttava ja
vakava ilmiö, jonka vaikutus
kasvaa koko ajan ihmisen toi-
minnan johdosta. Ilmiötä tu-
lisi käsitellä globaalina eikä
pelkästään paikallisena ilmiö-
nä.

Kyselyn kokonaistuloksien
perusteella on mahdollista
todeta että, ihmiset ovat tie-
toisia ilmastonmuutokseen
liittyvistä asioista ja ovat val-
miita ryhtymään toimiin sen
hidastamiseksi.

Kyselyn tulokset kokonai-
suudessaan osoitteessa
www.prizz.fi/energiatoimisto

Lisätietoja:

Satakunnan
Energiatoimisto
Projektijohtaja
Esa Merivalli
GSM 044 710 5390

Kuvan nelikentässä kysyttiin, onko ilmastonmuutosta
mahdollista hidastaa ja miten tärkeänä se koetaan.

Porin seutukunnan
ilmasto-ohjelma
Asiantuntija
Jyrki Holttinen
044 710 5396

www.prizz.fi/energiatoimisto

Yksi Satakunnan Energiatoimiston tavoitteista on uusiutuvien
energialähteiden hyötykäytön edistäminen. Kuvassa veden-
lämmittämiseen (käyttövesi, lattialämmitys) tarkoitettu aurinkokeräin.
Etelä-Suomessa saadaan yhtä paljon säteilyenergiaa kuin Keski-
Euroopassa, paikoin jopa enemmänkin. Aurinkokeräin on hyvä
täydentävä energialähde esim. öljy- ja kiinteän polttoaineen
lämmitysjärjestelmiin. Kuva: KSM-Lämpötekniikka Oy.
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Raumalla helmikuussa järjestetyn tilaisuu-
den teemana oli alihankintayhteistyö, jota
käsiteltiin Boliden Harjavalta Oy:n ja Sat-
matic Oy:n alustuksissa, paneelikeskuste-
lussa ja kutsuvien yritysten osastoilla. Pa-
neelissa edustettuina olleet metalliklinikan
yritykset kävivät yleisön kanssa antoisan
vuoropuhelun paneelin puheenjohtajan ja
käytössä olleen “kysy katsomolta” -palau-
tejärjestelmän välityksellä. Kysyttäessä lii-
kevaihdon kasvamisesta vuonna 2007
puolet päähankkijoista vastasi kasvun ole-
van voimakasta ja toinenkin puoli uskoi
maltilliseen kasvuun. Vastaavasti alihank-
kijoilla vastaavat luvut olivat 37,3 % ja 58,8
%. Vain harva uskoi liikevaihtonsa laske-
van. Huomattavaa oli, että 98,7 % läsnä
olleista uskoi edustamallaan yrityksellä
olevan tuotantoa kotimaassa vuonna 2012.
Palautejärjestelmällä tiedusteltiin em. li-
säksi mm. resurssi- ja työvoimakysymyk-
siä. Yhteenveto kysymyksistä on nähtävil-
lä osoitteessa www.prizz.fi/metalliklinikka

Prizztech Oy on toiminut vuodesta
1991 alkaen aktiivisesti osana vety- ja
polttokennoteknologian kansallista ke-
hitysverkostoa. Toiminta on pääosin
keskittynyt Äetsään, jossa on tarjolla
vetyä erityyppisiin vetyteknologian tes-
taukseen ja kehittämiseen. Toiminnan
ympärille on syntynyt Äetsän Vetyky-
lä-hanke, jonka tavoitteena on aikaan-
saada pysyvä toimintaympäristö Äet-
sään.
Hankeen yhteydessä on järjestetty tie-
dotustoimintaa vetyteknologioista ja
vetyseminaareja.Tämän vuoden toi-
minnan painopiste on pilottihankkeis-
sa ja niiden käynnistämisessä sekä
kansainvälistymisessä. Uusin pilotti
tuulisähkön varastoinnista vetyyn saa-
taneen toimintaan kevään kuluessa.
Kyse on pienen kokoluokan (omakoti-
talo) energiaratkaisusta.

Äetsän Vetykylä kytkeytyy myös osak-
si Tulevaisuuden energiateknologiat-
osaamiskeskusohjelmaa ja sen vety-
teknologian teemaa.

Satakunnan Metallipäivä 2007
Satakunnan osaamiskeskuksen meriklusterin ohjausryhmänä toimivat
metalliklinikan yritykset Aker Yards Oy, Cimcorp Oy, Hollming Works,
Raumaster Oy, Rolls-Royce Oy ja Technip Offshore Finland Oy kutsuivat
järjestyksessään neljättä kertaa alihankkijansa ja yhteistyökumppaninsa
yhteiseen metallipäivään.

Metallipäivän järjestelyt toteutettiin Me-
riklusterin osaamiskeskusohjelman ja inno-
vaatio- ja yrityspalveluyksikön Maakunnal-
l isen osaamisen kehit tämisohjelman
(MOKE) yhteistyönä. Lisäksi yhteistyössä
olivat mukana Rauman Kauppakamari, Sa-
takunnan Kauppakamari, Pohjois-Satakun-
nan Kehittämiskeskus Oy, Porin Seudun
Kehittämiskeskus Oy, Rauman Seudun Ke-
hitys Oy ja Teknologiateollisuus ry.

Metallipäivään osallistuneet
yritykset uskovat hyvien
suhdanteiden jatkuvan.

Lisätietoja:

Projektijohtaja  Esa Merivalli
GSM 044 710 5390

www.prizz.fi/vety

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö
Juha Mieskonen
GSM 044 710 5392

www.prizz.fi/meriklusteri

Suomessa ei ole vielä käytössä yhtään
vetybussia. Tässä tankataan vetybussia
Amsterdamista. Kuva: Shell Hydrogen.

ÄÄNESTYS
Uskotko vuonna 2007 oman yrityksesi liikevaihdon?

1. Kasvavan voimakkaasti..............................37,2%
2. Kasvavan vähän..........................................58,1%

3. Laskevan vähän.............................................4,7%

4. Laskevan voimakkaasti..................................0,0%

Koska uskot nykyisen nousukauden päättyvän?

1. 2007 aikana............................................2,3%
2. 2008 aikana...........................................11,4%

3. 2009 aikana...........................................43,2%

4. 2010 tai myöhemmin.............................43,2%

ÄÄNESTYS

Äetsän Vetykylä
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Venture Cup –liiketoimintasuunnitel-
makilpailun ensimmäisen vaiheen,
liikeideakilpailun, Satakunnan alu-
een parhaaksi työksi valittiin tiimi
GameMinerin kilpailutyö. Sen liike-
ideana on tuottaa täysin uudentyyp-
pisiä, tekemällä oppimiseen perus-
tuvia hyöty- ja opetuspelejä kulutta-
jille, oppilaitoksille ja yrityksille.

Satakunnan alueella palkittiin myös
tiimi WestSecin kilpailutyö, jonka lii-
keideana on herättää yritysten joh-
to tunnistamaan tietoturvan merki-
tys kiinteänä osana liiketoimintaa ja
liiketoiminnan riskejä sekä opastaa
tietoturvapolitiikan kehittämisessä.

Kilpailutöiden palkinnot lahjoittivat
Turun kauppakorkeakoulun Porin
yksikön yrittäjyysopinnot ja Sampo-
pankki. Kaikki Satakunnan alueen
kilpailuun osallistuneet työt saavat
maksutonta ohjausapua yrityshauto-
mosta kevään aikana.

WestSec-tiimistä Asko Salminen, GameMiner-
tiimistä Harri Ketamo ja Marko Suominen.

Nimityksiä

Aino Pelto-HuikkoAino Pelto-HuikkoAino Pelto-HuikkoAino Pelto-HuikkoAino Pelto-Huikko
on nimitetty
projekti-insinööriksi
Vesi-Instituuttiin.

Sara BusiSara BusiSara BusiSara BusiSara Busi
on nimitetty
asiantuntijaksi
Vesi-Instituuttiin.

Kai PirKai PirKai PirKai PirKai Pirttimäkittimäkittimäkittimäkittimäki
on nimitetty
palveluvastaavaksi
Yliopistokeskuksen
palvelukeskukseen.

Jyrki HolttinenJyrki HolttinenJyrki HolttinenJyrki HolttinenJyrki Holttinen
on nimitetty
asiantuntijaksi
Satakunnan
Energiatoimistoon.

Venture Cupin Satakunnan alueen
parhaat työt palkittiin

Lisätietoja:
Aluekoordinaattori
Nina Laine
GSM 044 710 5366

www.prizz.fi/propeli
www.venturecup.fi


